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- ข้ึน สกายวอลค์ชมทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง 360 องศา 
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- สกัการะ เจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว แหง่เมืองปตัตานี 

- ชมจดุไฮไลทส์ุดฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใตสุ้ดสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ถา่ยรูปหมู่ตน้ไมพ้นัปี, ชมสวนหม่ืนบปุผา, แช่เทา้บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง  

- พาชิมเฉากว๊ยเบตง (วุน้ด า กม.4) ตน้ต าหรบัความอรอ่ยระดบัต านาน 

- ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ไกเ่บตง, เคาหยก, ผกัน ้ าผดัน ้ามนัหอย และจิ้มจุม่ปลานิลสายน ้าไหล 

วนัแรก เชียงใหม่ – หาดใหญ่ – ตลาดกมิหยง - โรงแรมที่พกั                                                                        

12.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบนิเชียงใหม่ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย (Thai 

AirAsia) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ี และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เครื่องออก 20 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืก

ช่วงทีน่ ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ * ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเตรยีมหลกัฐานการจองผ่านโครงการ

ทวัรเ์ทีย่วไทยเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบและแสกนยนืยนัสทิธิ์ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดินทางหากผูเ้ดนิทางไมไ่ดแ้สกน

ยนืยนัสทิธิ์กบัเจา้หนา้ที่* 

14.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบนิที่ FD157 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท ีมบีรกิารอาหารว่างและนํา้ดื่มท่านละ 1 ชดุ 
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16.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์าํเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ 
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อกเดนิทางสู่หาดใหญ่ จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้เมอืงหาดใหญ่ ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกมิหยง  

 

 

 

 

 

  ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ในอาํเภอหาดใหญ่ ตัง้อยู่ริมถนนละมา้ยสงเคราะห ์ช ัน้บน 

เป็นรา้นขายสนิคา้ท ัว่ไป  ช ัน้ลา่งเป็นสนิคา้ของแหง้ อลัมอนด ์ผลไมอ้บแหง้ ขนมนาํเขา้จากท ัง้มาเลย ,์ญี่ปุ่น และสนิคา้ท ัว่ไป  

เช่น เสื้อผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องสาํอางค ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า แว่นตา ตลอดจนเครื่องใชใ้นครวัเรอืน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  

ที่พกั  GOLDEN CROWN GRAND HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
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วนัที่สอง หาดใหญ่ – วดัชา้งให ้– วดัคูหาภมิขุ – ยะลา – จุดชมววิสะพานขา้มเข่ือนบางลาง – จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบ

ตง – เบตงสตรทีอารต์ – วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง – ตูไ้ปรษณียโ์บราณ – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี (ระยะทาง 118 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) จากนัน้นาํท่านเขา้

สกัการะ องคห์ลวงปู่ทวด วดัชา้งให ้หรอื วดัราษฎรบู์รณะ เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามตาํนานกลา่วว่า พระ

ยาแกม้ดาํเจา้เมอืงไทรบรุ ีตอ้งการหาชยัภมูสิาํหรบัสรา้งเมอืงใหมใ่หก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทาง

ไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดนิตดิตามไป จนมาถงึวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระ

ยาแกม้ดาํจงึไดถ้อืเป็นนิมติที่ด ีจะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้คาํจงึใหส้รา้งวดั ณ บรเิวณ

ดงักลา่วแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุรูปหน่ึง ทีช่าวบา้นเรยีกว่า สมเดจ็พะโคะ หรอื หลวงพ่อทวด
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จดื ซึง่เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิองท่านกถ็ูกบรรจไุวท้ีว่ดัแห่งน้ี 
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 จากนัน้นาํท่านชม วดัคูหาภมิขุ หรอื วดัหนา้ถํา้ หน่ึงในสามปูชนียสถานทีส่าํคญัของภาคใตท้ีบ่ง่บอกถงึความรุ่งเรอืงของ

พทุธศาสนาในสมยัอาณาจกัรศรีวชิยั ในถํา้คูหาภมิขุมพีระพทุธรูปปางไสยาสนข์นาดใหญ่ปัน้ดว้ยดนิเหนียวโดยใชไ้มไ้ผ่เป็น

โครง ประดษิฐานภายในถํา้คูหาภมิขุ บรเิวณวดัแห่งน้ีเคยเป็นแหลง่ชมุชนโบราณมาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ไดม้กีาร

พบเทวรูปสาํรดิ กาํแพงเมอืง พระพมิพด์นิดิบแบบทวารวดศีรวีชิยั ภาพเขยีนสพีระพทุธรูปฉาย ภาพเขยีนสรีาชรถมสีตัว ์

เทยีม และภาพเขยีนก่อนประวตัิศาสตรบ์รเิวณถํา้คูหาภมิขุ เป็นภาพพระพทุธฉาย และภาพราชรถแกะสลกัไวบ้นหนา้ผา

ภายในบรเิวณถํา้คูหาภมิขุอีกดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 
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บ่าย นาํท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง อาํเภอเลก็ ๆ ในจงัหวดัยะลา (ระยะทาง 150 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง 

โดยประมาณ) เบตง จดัเป็นอาํเภอหน่ึงทีม่เีอกลกัษณ ์ความงดงาม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเชื่อ ความศรทัธา 

และเชื้อชาตทิี่หลากหลายทีผ่สมปนเปภายใตค้วามเป็นหน่ึงเดยีว จนทาํใหบ้รรดาผูม้าเยอืนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง 

ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนวเทอืกเขาสนัการาคีร ีภมูิ

ประเทศของอาํเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบน้ีจงึทาํใหเ้บตงมอีากาศทีด่ ีอากาศเยน็ และมหีมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัคาํ

ขวญัประจาํอาํเภอทีว่่า “เมอืงในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” คาํว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh 

Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรอืทีค่นในพื้นทีจ่ะรยีกไผ่ชนิดน้ีว่า ไผ่ตง ดงันัน้ตน้ไผ่ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของอาํเภอเบตง ระหว่างทางนาํท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต 

สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นมาเพือ่ล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวง

หมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะเดนิทางต่อ จากนัน้นาํท่าน
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อนิสุดฮติ ถ่ายภาพกบั ป้ายโอเคเบตง  
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นาํคณะเดนิชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ หรอื ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะทอ้นเรื่องราว

และวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างด ี จดุเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักล่าว เกดิจากทาง อ.เบตง ไดจ้ดั

กจิกรรมงานครบรอบน 111 ปี เลา่ขานตาํนานเมอืงเบตง ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของ

ชาวเบตงและ สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่ว นาํคณะเดนิชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรทีอารท์ หรอื 

ถนนศิลปะ งานศิลปะทีส่ะทอ้นเรื่องราวและวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างด ี จดุเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานที่

งดงามดงักลา่ว เกดิจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เลา่ขานตาํนานเมอืงเบตง ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้ง

หมดุหมายทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของชาวเบตงและ สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่ว จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอ

นาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อนขาวทีม่อียู่มากในจงัหวดัยะลา หอ

นาฬกิาเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงหรอืจะเรยีกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงกว็่าได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น มกัจะใชบ้รเิวณหอ

นาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตงมาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ 

สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ีด่าํรแินวคิดคือ นายสงวน จริจนิดา อดตีนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ทีไ่ดร้บั

เลอืกเป็นนายกเทศมนตรเีทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านได ้และนกัท่องเที่ยวมกัจะซื้อ

โปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาติคนรกั หรอืส่งถงึตวัเอง เกบ็ไวเ้ป็นความทรงจาํ และอกีสิ่งหน่ึงทีจ่ะขา้มผ่านไมพ่ดูถงึ

ไมไ่ด ้คือ ฝูงนกนางแอ่น ที่บนิอพยพหนีความหนาวเยน็มาไกลจากไซบเีรีย และจะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดอืน

กนัยายนถงึมนีาคม ของทุกปี เรียกไดว้่าเป็นอกีสญัลกัษณข์องเมอืงเบตง อยุ่คู่กบัเมอืงเบตงมาชา้นาน จากนัน้นาํท่านชม 

อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวัเมอืง อโุมงคแ์ห่ง

น้ียงัเป็นอุโมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอโุมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ย
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ไฟหลากส ีตวัอโุมงคม์คีวามยาวถงึ 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร กวา้ง 7 เมตตร เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 

2544 สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ 

ที่พกั  BETONG MERLIN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม วดัพทุธาธิวาส – วดักวนอมิ – ป้ายใตสุ้ดสยาม – สนามบนิเบตง – รา้นของฝากเมืองเบตง – รา้นวุน้ด า ตน้

ต ารบั (เฉากว๊ย กม. 4) – สวนหม่ืนบปุผา – อโุมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้ าพรุอ้น – ศาลาประชาคมเบตง 

เ

ช้

า

บ

ริ

ก

า

ร

อาหารเชา้ ติ่มซ าหลากหลายรายการ 

 จากนัน้เดนิทางไปยงั วดัพทุธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดมิชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมือ่ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะ

สงฆม์หานิกาย พื้นที่ต ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอยีงลาดลงไปทางทศิเหนือ จดัแบง่พื้นทีว่ดัออกเป็นช ัน้ท ัง้หมด 5 ช ัน้ ต ัง้เด่นสงา่

อยู่บนเนินเขามพีระธาตุเจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเหน็ศิลปกรรมแบบศรวีชิยัประยุกตโ์ดยในองคม์หาธาตุ

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีิกธาตกุราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์เพือ่ความเป็นสริมิงคลจากนัน้นาํท่านสู่ วดัโพธิสตัโต เจา้แม่

กวนอมิเบตง หรอืวดักวนอมิตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วดัแห่งน้ีเป็นที่ต ัง้ของศาลเจา้ซึง่เป็นที่ประดษิฐานของ

องคเ์ทพสาํคญัๆหลายองค ์ อาท ิ เจา้แมก่วนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แมจ่วิหวงัเหย่ ยีห่วงัตา้ตี้ หวาโถ่วเซยีนซือ่ 

ขงจื้อ เป็นตน้ มนีกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลือ่มใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอพรเป็นจาํนวนมาก ส่วนมากจะ

ขอพพรดา้นการมบีตุรและโชคลาภ 
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จ

า

กนัน้นาํท่านออกเดนิทางไปยงับรเิวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกบั 

ป้ายใตสุ้ดสยาม ถอืเป็นจดุเชค็อินไฮไลทอ์ีกหน่ึงจดุว่าท่านไดม้าเยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย  

จากนัน้นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบนิเบตง ชมสถาปตัยกรรมที่ตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ สะทอ้นเอกลกัษณ์

ทอ้งถิน่ ซึง่คาํว่า "เบตง" หรอื “บอืตง” เป็นภาษาถิน่มลายู แปลว่า "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องอาํเภอเบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั รา้นของฝากของที่ระลกึเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น ผลติภณัฑก์ลุม่

แมบ่า้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, ยาจนี, หมีเ่หลอืงเบตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกนุ, เสื้อยดืสกรนี OK BETONG เป็นตน้ จากนัน้

นาํท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม.4 ตน้ตาํหรบัอร่อยระดบัตาํนาน พเิศษ…เสริฟ์เฉากว๊ยท่านละ 1 ถว้ย เฉากว๊ยใชว้ธิีทาํแบบดัง้เดมิ 

ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน ซึง่จะทาํใหม้กีลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท่้านไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ… เมนูจิ้มจุ่ม ปลานิลสายน ้ าไหล 

บ่าย จากนัน้นาํท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร ๑ ตาํบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวตัศิาสตร ์ทีใ่นอดีตเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) ว่ากนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งน้ีเป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงคราม

ระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ด เคยถูกทิ้งระเบดิถึง 2 ครัง้ เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิ จดุทีล่กึ

ทีสุ่ดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้าํลงัคน 60 – 80 คน อโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 ฟตุ ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร และมี

ทางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภเูขา ภายในอโุมงคน์ัน้ สามารถจคุนไดม้ากถงึ 400 คน 

ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิตังิานวางแผน ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของ

อโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ 
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สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางกลบั แวะพกัผ่อนที ่บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง บอ่นํา้พรุอ้นเป็นบอ่นํา้แร่รอ้นตามธรรมชาติขนาด

ใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอณุหภมูขิองบรเิวณจดุตานํา้นัน้อยู่ที ่60 – 80 องศาเซลเซยีส และ

นกัท่องเทีย่วมกัจะทาํกจิกรรมครอบครวั คือ นาํไขไ่ก่ ไขน่กกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทเีท่านัน้ ไขก่็สุกพรอ้ม

รบัประทาน บรเิวณโดยรอบมกีารสรา้งสระนํา้ขนาดใหญ่สาํหรบักกันํา้จากนํา้พรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ช ้

อาบหรอืแช่เทา้เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างด ีแต่ละโซนของพื้นทีอ่อกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถกูสุขลกัษณะและ

สระธาราบาํบดั นาํท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

นาํท่านชม สวนหม่ืนบุปผา หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ที่หมูบ่า้นปิยะมติร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภเูขา สูงจาก 

ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเยน็สบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิด สวนน้ี 

เกดิขึ้นจากโครงการตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่านฮวัหยวน หรอื แปล

เป็นไทยว่า สวนหมืน่บุปผา โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วและสรา้งอาชพีใหก้บักลุม่ผูพ้ฒันาชาตไิทยในอดตี ใน

ชมุชนและหมูบ่า้นบรเิวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชกิ พคม. ทีป่ระกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติไทย และ

เลอืกทีจ่ะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ เมนูพเิศษ ไกเ่บตง, เคา

หยก และ ผกั น ้ าผดัน ้ ามนัหอย 
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ที่พกั  BETONG MERLIN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ข้ึนสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแขวนแตปูซู – ปตัตานี – ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว – 

หาดใหญ่ – สนามบนิหาดใหญ่ – เชียงใหม่ 

04.00 น. นาํท่านออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ตาํบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กโิลเมตร มคีวามสูง

จากระดบันํา้ทะเล 2,038 ฟตุ จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้น ควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จดุเด่น คือ ไมว่่าคุณจะมาฤดูไหน หรอืช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกทีก่่อตวัจากผนืป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว นาํท่าน ข้ึนจุดชมวิว Skywalk ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศา 

(การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นวนั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
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สมควรแก่เวลานาํคณะเดนิทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้ สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลาย

สบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัทีส่รา้งขึ้นนัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของ

ชาวสวนในพื้นที ่ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี  

 

 

 

 

 

 

 

จ

า

กนัน้นาํท่าน สกัการะ ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว เชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล หรอืแมแ้ต่การคา้ขายทีซ่บเซาหรอื

ขาดทนุกก็ลบัรุ่งเรอืงขึ้นจนทาํใหเ้กดิความนบัถอืศรทัธาอย่างมาก ชาวปตัตานีจงึไดน้าํตน้ไมท้ีล่ิ้มกอเหน่ียวผูกคอตายมา

แกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะ สาํหรบัองคเ์จา้แมล่ิ้มกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ 

คา้ขาย ซึง่เป็นทีนิ่ยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิรมิงคลกบัชวีติ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

16.35 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เทีย่วบนิ

ที ่FD158 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 

18.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

   *********************************************** 

อตัราค่าบรกิาร 

บินตรง เชียงใหม่ - หาดใหญ่ ลอ่งใตไ้ปแอว่ เบตง ยิ่งกว่าโอเค 4 วนั 3 คืน – FD 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 
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06 – 09 สงิหาคม 2565 13,900 2,400.- 

20 – 23 สงิหาคม 2565 13,900 2,400.- 

03 – 06 กนัยายน 2565 13,900 2,400.- 

10 – 13 กนัยายน 2565 13,900 2,400.- 

17 – 20 กนัยายน 2565 13,900 2,400.- 

24 – 27 กนัยายน 2565 13,900 2,400.- 

01 – 04 ตลุาคม 2565 13,900 2,400.- 

08 – 11 ตลุาคม 2565 13,900 2,400.- 

15 – 18 ตลุาคม 2565 13,900 2,400.- 

22 – 25 ตลุาคม 2565 13,900 2,400.- 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✔ ค่านํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✔ ค่านํา้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่อง ท่านละ 20 กโิลกรมั 

✔ ค่ารถนาํเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✔ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
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✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทาง 

✔ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

�  ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่ว 

�  ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก. 

�  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรดี, ฯลฯ 

�  ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

�  ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 350 บาท หรอื มากกวา่ 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

✔ ส่ง สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มชาํระเงนิผ่านโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย  

✔ บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

✔ หลกัฐานแสดงการรบัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 และเอกสารอื่นๆ ตามที่ตามประกาศกาํหนด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เม่ือท่านไดช้ าระเงนิแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้(กรณียกเลกิการจองรายการน าเที่ยว กอ่นช าระเงนิเท่านั้นแต่การยกเลกิ

กรณีเหตสุุดวสิยั หรอืมีเหตกุารณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได ้(เช่น โรคระบาด, ศบค.ส ัง่ระงบัการเดินทางฯ) ทางบรษิทัฯ ทวัร ์จะตอ้งคนืเงนิ

ใหก้บันักท่องเที่ยวที่จา่ย 60% มาแลว้กบับรษิทัทวัร ์ตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร”์ เป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและ

มคัคุเทศก*์** 

กรุณาท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิาร กอ่นการตดัสนิใจจองเพือ่ประโยชน์ของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้าํระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 45 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาลาํ ทางบรษิทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สายการบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลากาํหนดการ

เดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จาํกดัดา้นภมูอิากาศ, จาํนวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิาร

ได ้

6. ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได  ้

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 
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12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

13. ในกรณีผูเ้ดนิทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆ ท ัง้สิ้น   

15. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

 


